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■ SUMMARY
Natural Magic and Christian Kabbalah 
in the Philosophy of G. Pico della Mirandola

Mirandola’s concept of natural magic presents very complex system. Pico 
distinguishes two types of this magic. The first one is called natural philoso
phy and characterized as the practical part of natural science, that is concen
trated on activation of rational part of human soul. The second one, higher, 
pure or practical part of Kabbalah, is opposed to natural philosophy, involves 
intellectual part of this soul. This type of magic is permitted, on the opposite 
there is ‘necromantia’, which is prohibited, because has “no firmness, no 
foundation or truth and by church is justly exterminated” (thesis 9> 1/494).

Pico was the first who has explicitely transformed originally Jewish 
Kabbalah into Christian form. There are two aspects of this Kabbalah. The 
first one is directed to defend Christian religion and prove the fundamental 
Catholic dogma on the Holy Trinity.

The mystical and contemplative aspect finds also expression in Miran
dola’s conception of Kabbalah. It means that magus strives for cognition and 
contemplation of God and consequently for unification with Him (the Death 
of the Kiss).

„Prepare for Glory!“ 
aneb 300: Bitva u Thermopyl

DANIELA ČADKOVÁ (Praha)

Milovníci filmových bitevních scén a počítačových efektů jsou nadšeni 
novým filmem 300: Bitva u Thermopyl, který v tomto žánru údajně překoná
vá vše, co jsme dosud viděli, a láme v kinech rekordy návštěvnosti. Film je 
založen na stejnojmenném komiksu Franka Millera, jehož předlohou byla 
pasáž v Hérodotovi o slavné bitvě tří set Sparťanů pod vedením Leónidovým 
proti perské přesile. 300: Bitva u Thermopyl se však neprezentuje jako histo
rický film, i když čerpá látku z historické události. O historii totiž jeho tvůr
cům vůbec nešlo. Nemá proto smysl hnidopišsky vypočítávat chyby a prohřeš
ky proti historické pravdě, jako jsou podoby zbraní a zbroje nebo průběh bit
vy, snad až najeden, který je důležitý pro výklad filmu: bitva u Thermopyl je 
zde naprosto vytržena z kontextu řecko-perských válek, je to samoúčelná 
krvavá podívaná, dalo by se říci umění pro umění nebo v tomto případě vraž
dění pro vraždění. Ve filmu Sparťané bojují bez souhlasu svých krajanů a bit
va působí jako sice hrdinské, ale naprosto zbytečné, sebevražedné gesto bez 
návaznosti na další vojenské akce, kdežto historičtí Sparťané bojovali u Ther
mopyl proto, aby zdrželi perské vojsko, zatímco probíhala námořní bitva 
u Artemisia, a do obrany Řecka se tehdy zapojily téměř všechny řecké státy.

Děj filmu je scénáristicky poměrně jednoduchý: začíná úvodem do spart- 
ského způsobu života, pokračuje příchodem perských poslů, vznášejících ná
roky Persie na řecká území, až po samotnou bitvu, která tvoří jádro filmu.

Vizuálně je film zasazen spíše než do slunného Řecka do mytického pro
storu filmového Pána prstenů se zamračenou oblohou a nehostinnými skala
mi. Komiksová poetika předlohy ovlivnila hlavně perspektivu a kameru, bo
jové scény jsou převzaty z počítačových her a z kultovního Pána prstenů, 
z něhož sem zabloudily také některé postavy (různé odrůdy skřetů, Nazgulo- 
vé, olifanti aj.). Celkově film vzhledem k filmovým technikám (zpomalová
ní, zrychlování děje), střihům a barevnému ladění (převažuje červená, zlatá 
a hnědošedá) působí neskutečným, až nadreálným dojmem, ovšem s extrémní, 
až hysterickou stylizací.

Střet Řeků s Peršany je zde podán více než černobíle: Sparťané jsou tvrdí 
chlapci, hrdí a dokonalí, kteří při uklízení mrtvol chlapácky žertují, ale doká-
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žou se také v pravou chvíli jaksepatří dojmout. Leónidás vykřikuje vlastenec
ké fráze o boji za svobodu a demokracii (ano, tak mluví spartský král!), po
kud zrovna nevede diskusi s Xerxem o zničení evropské civilizace nebo ne
vzpomíná na svou manželku. Ta na něj doma čeká ve zlatavém lánu obilí 
a zasazuje se ve spartském senátu (sic!) o to, aby vyslal oddíly na pomoc Leó- 
nidovi. To, co mě na filmu zaráží a vyvolává ve mně téměř fyzickou nevol
nost, není stříkající krev a vzduchem létající useknuté končetiny, ani samotné 
zabíjení, které je vysoce stylizované a připomíná spíše tanec než bitvu, ale 
všudypřítomný hnus, který charakterizuje všechny protivníky supermanských 
Sparťanů, ať už jsou to podplacení Leónidovi krajané, znetvořený hrbáč Efial- 
tés, úchylní spartští kněží (efoři), nebo Xerxova armáda, která je přehlídkou 
zrůd všeho druhu. Ještě nejhezčí je z nich sám Xerxés, asi třímetrový polo
nahý obr, ovázaný zlatými řetězy, s piercingem a desítkami náušnic, který má 
symbolizovat východní dekadenci, a jeho osobní garda Nesmrtelných, kteří 
mají na obličeji stříbrné masky. Ostatní Peršané jsou různé typy různě posti
žených kreatur a skřetů, anebo vůbec nemají tvář a jejich projev je redukován 
na neartikulované zvířecí skřeky. Války mezi Řeky a Peršany jsou leitmoti- 
vem v evropské literatuře a kultuře počínaje už Aischylovými Peršany, do
sud však nikdy nebyli nepřátelé Řeků do takové míry zbaveni veškeré lidskos
ti a nebyli vykresleni v tak černých barvách. Není divu, že tak výrazně poli
ticky nekorektní film vyvolal ostré mediální polemiky a protesty představite
lů Íránu, kteří se cítí být potomky starověkých Peršanů.

Jakkoli volný je vztah filmu 300: Bitva u Thermopyl k historii, jde přece 
jen o ukázkový příklad historického filmu. Ukazuje totiž znovu, že historický 
román či film vždy vypovídá především o s v é době: tedy o současném 
„střetu civilizací“ a o americkém pohledu na tento střet, o současném diváko
vi a jeho potřebě krve a násilí, jejichž „formální krásu“ si chladnokrevně vy- 
ehutnává v bezpečí kinosálu, a také o znepokojivém pocitu, kam až tato po
třeba bude časem ochotná zajít.

300: Bitva u Thermopyl
film, USA 2007, Warner Brothers
Režie; Zack Snyder
Scénář: Zack Snyder, Kurt Johnstad, Michael Gordon, Frank Miller, Lynn 

Varley
Hrají: Gerard Butler, Lena Headeyovó, David Wenham, Dominie West, 

Vincent Regan.

Antika?
Zajděte do kina, 
přečtěte román...

MAGDALENA JACKOVÁ (Praha)

Čím je pro dnešní lidi antický svět? Jaký obraz si o něm prostřednictvím 
tradičních i nových médií utvářejí? A jakým způsobem lze tato média použít 
při výuce latiny nebo dějepisu? Takové otázky si kladli účastníci Letní školy 
klasických studií v roce 2005. Sborník příspěvků z této konference - včetně 
dvou, které tehdy předneseny nebyly - vydalo pod názvem Antika? Zajděte 
do kina, přečtěte román... Nakladatelství Lidové noviny.

Roztřídíme-li příspěvky podle toho, jakým druhem umění se zabývají, 
zjistíme, že nejvíce je jich věnováno filmu, přesněji řečeno americkým velko
filmům z počátku 21. století, jejichž první vlaštovkou byl Gladiator (2000). 
Jeho úspěch odstartoval u filmařů vlnu zájmu o antická témata a během ná
sledujících tří let vznikly další tři filmy čerpající látku ze starověkých dějin: 
Attila the Hun (česky pod názvem Attila, 2001), Alexander (2004) a Troya 
(2004). Tyto filmy ve svých příspěvcích rozebírají Karla Vymětalová {Trója 
aneb co zbylo z homérských hrdinů'), Jan Souček {Alexandr Veliký - historic
ká postava a jilmový hrdina), Robert Škopek {Morituri salutem dieunf) a Jar
mila Bednaříková {Úloha historického filmu a hollywoodský film Attila). Jak 
je vzhledem k jejich specializaci i k zaměření celého sborníku pochopitelné, 
autoři příliš nesledují filmové kvality rozebíraných děl a soustředí se přede
vším na to, jak věrný obraz antického světa filmy podávají, ať už jde o kon
krétní reálie (vzhled budov i drobnějších předmětů, způsob vedení bitev, vý
slovnost jmen aj.) nebo vystižení „ducha doby“, jejího hodnotového žebříčku 
apod. Z tohoto hlediska vychází nejlépe Alexandr, případně i Trója, kde se 
ovšem tvůrci občas značně odchýlili od předlohy, zejména pokud jde o osudy 
některých postav. Zbylé dva filmy lze sice využít k povzbuzení zájmu studen
tů o antiku, je ovšem třeba uvést na pravou míru řadu faktických chyb a omy
lů, které se v nich objevují. Snad ještě zajímavější než výčty různých nesrov
nalostí jsou postřehy autorů o tom, jak se v jednotlivých filmech spojuje anti
ka s dnešním světem, resp. jak se v nich odráží současné problémy a aktuální 
témata (např. rozpory mezi západní civilizací a islámským světem ve filmu 
Alexandr).
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